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Virtuaalimielenosoitus #kipupotilaallehoitoa 4.11.2020 klo 10-20 
 
Suomessa on noin 300 000 kroonisesta vaikeasta tai invalidisoivasta kivusta kärsivää po-
tilasta. Heidän joukossaan on tuhansia, jotka jäävät vaille hoitoa tai tulevat väärin kohdel-
luiksi. Hoitoa vailla olevat ja ahdingossa elävät kipukroonikot eivät usein kykene pitämään 
puoliaan ja kokevat jäävänsä yksin. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijaryhmä totesi vuonna 2017 kivun hoitoon käytet-
tävissä olevat resurssit hoidon tarpeeseen nähden riittämättömiksi ja hoidon saatavuuteen liittyvän 
suuria alueellisia eroja. Asiantuntijaryhmän laatimassa toimintasuunnitelmassa vuosille 2017–2020 
esitettiin toimenpiteitä, joilla luotaisiin yhdenvertaiset, potilaslähtöiset ja laadukkaat palvelut kivun mo-
nialaiseen ja moniammatilliseen hoitoon. Vuoden 2020 päättyessä muistion esitykset eivät ole toteu-
tuneet (Sosiaali-ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:4: https://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/handle/10024/79292). 
 
Kivunhoitolääketieteeseen erikoistuneita lääkäreitä on aivan liian vähän, hoidon saatavuudessa on 
alueittain suuria eroja, hoito-ohjeet eivät aina ole käytössä, ja hoitoketjuja ja koulutusta puuttuu. Var-
sinkin lääkkeettömien menetelmien saatavuus on paikoin olematonta, ja osaaminen on vaihtelevaa. 
 
Lääkehoidossa taas kipupotilaita on saatettu lähtökohtaisesti rinnastaa päihdepotilaisiin ja lääkkeiden 
väärinkäyttäjiin. Potilaita on voitu kohdella kaavamaisesti, ja jokin taho on omiin epävirallisiin linjauk-
siinsa nojautuen saattanut keskustelematta kieltää potilaalta toisaalla pitkäaikaisessa ja asiantunte-
vassa hoitosuhteessa kauan kokeiltuja ja säädettyjä lääkityksiä. 
 
Olennaista kipupotilaan hoidossa on yksilöllinen hoidon suunnittelu ja toimiva hoitosuhde. Koronapan-
demian takia syntynyt hoitovelka kuormittaa terveydenhoitoa kaikilla sektoreilla. Resurssien kohden-
tamisessa kroonisesta kivusta kärsivät jäävät kuitenkin helposti helpommin hoidettavien jonon jat-
koksi. Kroonisesta kivusta kärsivien lukumäärä kun ei juuri hoitamalla vähene. Itse kivusta kärsii aina 
vain ihminen – yksin. 
 
Kipupotilaalla on oikeus yksilölliseen ja häntä parhaiten auttavaan hoitoon, jonka päämääränä on 
kipujen lievittäminen ja parempi arkielämässä selviytyminen. Tämä oikeus toteutuu Suomessa huo-
nosti tai ei ollenkaan. Saadaksemme kipupotilaiden äänen kuuluviin järjestämme virtuaalisen mielen-
osoituksen 4.11. 2020 klo 10-20, virtuaalisena tapahtumapaikkana Eduskuntatalo. Ahdingossa elävät 
kipupotilaat tarvitsevat kaikkien apua, autathan sinäkin? 
 
Kipumatkalla-yhteisössä on lähes 11 000 jäsentä ja sen vertaistukiryhmässä noin 1000 kipupotilasta. 
Yhteisön on perustanut psykologi ja kipukroonikko Sirpa Tahko vuonna 2018. Yhteisöä ylläpitävät 
Tahkon lisäksi Päivi Vaarakallio ja Meritre Kortesaro.  
 
Lisätietoja mielenosoituksesta antavat Sirpa Tahko 045 1225468 ja Päivi Vaarakallio 040 591 4473. 
 
 
Virtuaalimielenosoitus #kipupotilaallehoitoa tapahtumasivu: https://fb.me/e/4utMOzMN9 
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